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ACTIVITATS PROFESSIONALS A LA LLOTJA 2014 
 
 
Dijous, 11 de setembre de 2014 
 
15.00-17.00 L’actualitat escènica a Centre Europa. Col·loqui obert amb els professionals i les companyies 

participants a la 34ena Fira del Teatre per saber la situació actual de la cultura dels països 
centreeuropeus. Participen Martina Černá de l‘Arts and Theatre Institute (CZ), Pavel Storek de 
Four days association (CZ), Šárka Maršíková de Cirqueon (CZ), Dagmara Gumkowska de Bytom 
Centre of Culture - Teatromania Int. Festival (PL), Anna Galas-Kosil de Zbigniew Raszewski 
Theatre Institute (PL),  Karolina Pacewicz de FETA - International Street and Open-Air Theatres 
Festival (PL), Jerzy Zon de Teatr KTO & ULICA - International Festival of Street Theatre in 
Krakow (PL), entre altres. Jornada en anglès. A l’Auditori PRO 

 
17.30-17.40 Intervenció Sistèmica a càrrec de la Cia. Laminimal – Presentació de l’espectacle La 

supervivencia de las luciérnagas. Al costat de l’Espai de Presentacions 
 
18.00-18.15 Circo La Raspa. Presentació de dos números de circ, divertits i insòlits: un d'equilibri sobre 

fustes, l'altre de contorsió. A l’estand núm. 14 
 
18.30-18.45 CircusInfo Finland. Presentació d’un acte aeri. A l’estand núm. 18  
 
19.00-19.20 Presentació Sea arts, projecte per a la promoció de les Arts Escèniques Balears. A l’estand 

núm. 30 
 
 
Divendres, 12 de setembre de 2014 
 
11.00-11.25 Presentació de l’Espai d’Empresa “La Maleta dels Espectacles” i les companyies 

programades. A l’estand núm. 11 
 
11.00-12.30 Taller: “Les interaccions entre el projecte cultural i les seves plataformes digitals. 

Aplicació al cas dels festivals.” A càrrec de Lluís Bonet, Tino Carreño, Joan Estadella. David 
Marquez i Marisol Lopez. Organitzat per Programa de Gestió Cultural de la UB. Activitat en 
català. A l’Auditori PRO 

 
11.30-12.00 Presentació del projecte CARRER finançat per l’Euroregió. Un projecte euroregional sobre 

arts de carrer i arts en l'espai públic entre les regions de Languedoc-Roussillon, Migdia Pirineus, 
Catalunya i Balears, liderat per Le Cratère - Scène Nationale d’Alès. A l'Espai de Presentacions 
 

12.00-12.30 Presentació de Periferias – Xarxa de festivals regionals d'arts escèniques d'Iberoamèrica. 
www.redperiferias.com A l’estand núm. 37 
 

12.30-12.50 Presentació de l’estand-paraigües de L’Associació d’Actors i Directors Professionals de 
Catalunya – AADPC. Presentació a càrrec del secretari general de l’entitat, Adolf Baqués, en 
companyia dels associats assistents. L’acte es clourà amb una copa de vi. A l’estand núm. 36 

 
12.30-13.30 “Off the Record Session” amb Circostrada Network (Xarxa). Reunió d’intercanvi d’informació  

entre promotors sobre els treballs de les arts de carrer existents i les futures produccions, amb 
enfocament en artistes emergents. Una discussió informal sobre creacions artístiques, mapatge 
de treballs artístics emergents i de companyies. Places  limitades. Per participar cal contactar amb 
la coordinació de  Circostrada Network: anne-louise.cottet@horslesmurs.fr 
Sessió en angles. A l’Auditori PRO. 
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13.00-13.20 Presentació web circat apcc. Circat.cat, un directori on-line de les companyies catalanes de circ 
i els seus espectacles, i una web pràctica amb recursos per a la internacionalització dels creadors 
i creadores de circ catalans. Una iniciativa de l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya 
(APCC)  amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Institut 
Ramon Llull. Org. APCC. A l’Espai de Presentacions 

13.30-13.45 Presentació de Fresh Arts Coalition Europe (FACE), a càrrec de Yohann Floch. Una xarxa 
internacional d'organitzacions culturals que dóna suport, promou i informa sobre les noves formes 
d'art, socials, emergents, interdisciplinàries i transversals. Cobreix pràctiques innovadores i 
trencadores, com ara la creació en l’espai públic i no convencional, i projectes comunitaris i 
participatius, art en viu, teatre físic i visual, circ contemporani i teatre de titelles. www.fresh-
europe.org – A l’Espai de Presentacions 

 
13.45-14.00 Presentació de les companyies que participen a l’edició 2014 d’Euskal Teatroa. L’acte es  

clourà amb una degustació de productes típics d’Euskadi. A l’estand núm. 22 
 
14.15-14.35 Presentació de Mercartes – Mercat de les Arts Escèniques. És el mercat biennal del sector de 

les arts escèniques a Espanya. El seu objectiu és promoure acords comercials entre els diferents 
agents públics i privats de la cadena de valor. A l’Espai de Presentacions 

 
14.45-15.00 Carlo-Mô & Mr. Di. Presentació d’aWish, el nou espectacle de clown gestual de la companyia. A 

l’estand núm. 07 
 
15.00-15.10 Incursió de Trap a La Llotja. Passeig d'un dels tres personatges de la Cia. Efímer. A La Llotja 
 
18.30-18.45 Marie de Jongh Presentació i passeig itinerant de Kibubu, un espectacle sobre el respecte i la 

llibertat. A l’estand núm. 50 
 
19.00-19.15 CircusInfo Finland. Presentació d’un acte aeri. A l’estand núm. 18  
 
19.30-20.15 Acte institucional d’inauguració oficial de la 34ª Fira de Teatre al Carrer. Parlaments 

d’inauguració de les autoritats i visita als estands. L’acte es clourà amb un refrigeri. A La Llotja 
 
20.15-20.30 La Güasa Circo Teatro. La història d'un home i la seva relació amb el seu últim gran enginy: una 

màquina realitzada en un 90% amb materials reciclats. A l’estand núm. 48 
 
 
Dissabte, 13 de setembre de 2014 
 
11.00-11.30 Presentació del Performing Arts Meeting in Yokohama – TPAM www.tpam.or.jp a càrrec de 

les seves directores. - A l'Espai de Presentacions 
 
11.30-12.00 Presentació de la Plataforma d’Arts de Carrer, que neix per reunir sota un mateix paraigua els 

festivals, fires i mostres que tenen aquesta disciplina artística com a principal eix conductor de la 
seva programació. La plataforma és una iniciativa de FiraTàrrega, Fira Mediterrània de Manresa, 
Sismògraf d’Olot, Esbaiola’t d’Esterri d’Àneu, Lluernia d’Olot, Circ A Les Places d’Olot, Circ al 
Carrer de la Bisbal d’Empordà, Per Amor a l’Hart de l’Hospitalet de Llobregat, Fira Trapezi de 
Reus, Festus: festival d’arts de carrer de Torelló i Al Carrer de Viladecans. A l'Espai de 
Presentacions. 

 
11.30-12.30  Roda de negocis dels associats de l’AADPC amb programadors. A l’Auditori PRO  
 
12.00-12.25 Presentació de Performing Arts Central Europe. Presentació de les companyies i els 

professionals de les arts escèniques de Centre Europa presents a FiraTàrrega 2014.  A l’estand  
 núm. 22 
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12.30-13.15 “Taste of Finland” - CircusInfo Finland, entitat responsable del desenvolupament i suport del 
circ finès, presenta la creativitat, la modernitat i el dinamisme del circ a Finlàndia. A càrrec de 
Lotta Vaulo, directora general i Sara Kuusi, responsable de relacions internacionals. Amb la 
participació de la companyia artística Cluncker Circus. L’acte clourà amb una copa de vodka i 
alguna sorpresa nòrdica. Presentació en anglès. A l’estand núm. 18 

 
13.15-13.45 Presentació de la selecció de propostes de la Xarxa Alcover de Teatres per a la temporada 

2014-2015. Amb la projecció de fragments promocionals de les obres a càrrec dels responsables 
dels espectacles seleccionats. Amb la participació de la presidenta d’honor de l’associació, Isabel-
Clara Simó. L'acte clourà amb un petit refrigeri de productes de proximitat. A l'Espai de 
Presentacions 

 
14.00-14.15 Cia. JAM. Presentació d’El Mêtre, un espectacle que et traslladarà al món de la  
 imaginació, de la complicitat, el riure, l’amor, les emocions, el joc i la tendresa. Et sorprendrà el  
 què és capaç de fer un Mêtre! A l’estand núm. 31 
 
14.15-14.30 Carlo-Mô & Mr. Di. Presentació d’aWish, el nou espectacle de clown gestual de la companyia. A 

l’estand núm. 07  
 
14.30-14.45 Incursió de Trap a La Llotja. Passeig d'un dels tres personatges de la Cia. Efímer. A La Llotja 
 
17.00-17.15 Marie de Jongh Presentació i passeig itinerant de Kibubu, un espectacle sobre el respecte i la 

llibertat. A l’estand núm. 50 
 
17.30-17.45 Circo La Raspa. Presentació de dos números de circ, divertits i insòlits:un d'equilibri sobre fustes, 

l'altre de contorsió. A l’estand núm. 14 
 
 
Diumenge, 14 de setembre de 2014 
 
13:30-13.45 Presentació Jornades CREA. Un any més la TTP organitza les Jornades CREA amb l’objectiu  

d’afavorir la trobada de professionals de les arts escèniques per a tots els públics i poder 
aprendre coses noves, intercanviar experiències, debatre sobre temes que ens preocupen... Vine 
i t’ho  expliquem! A l’estand núm. 10 

 
 
 
 
 


